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Aos catoze días do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, nas instalaçöes do

Comité Olímpico de Portugal, sitas na Travessa da Memória, n.o 36, Ajuda, Lisboa, imediatamente
após a sua instalaçã0, teve lugar a primeira reuniäo da Assembleia de Freguesia da Ajuda do
mandato de2021-2025, conforme o disposto e para os efeitos previstos nos artigos 9,0 e seguintes
da Lei n.0 1 69/99, de 1 I de Setembro, na redação da Lei n.0 5-A/2002 de 1 1 de janeiro, na presença

de todos os investidos e sob a direçäo dos trabalhos do eleito melhor posicionado na lista

vencedora das eleiçöes e, por decorrência legal, presidente da Junta de Freguesia, Jorge Manuel
Jacinto Marques.

Aberta a sessão, foi, pelo Presidente, designado o eleito Vitor Formiga, para secretariar os
trabalhos e elaborar a presente ata,

A Ordem dos trabalhos pré-definida desta reuniäo era:

l. Eleição e posse dos vogais da Junta de Freguesia;

ll. Recomposição da Assembleia, com verificação de identidade e legitimidade dos
membros substitutos, decorrente da posse dos vogais do Executivo;

lll. Eleiçäo e posse do presidente e secretários da mesa da Assembleia de Freguesia;

lV, Declarações politicas,

Dando início aos trabalhos, o Presidente, no silêncio do Regimento, propôs que a eleição dos
vogais da Junta de Freguesia se realizasse por lista, Não tendo havido oposiçã0, propôs o

Presidente, de acordo com o disposto no artigo 24.o,n.0 2alínea b) da citada Leí n,0 169/99, a

seguinte lista que designou Lista'A':

Susana Sofia Brito das Neves;

Marina de Jesus da Silva Penedo da Costa Figueiredo;

Hugo Alberto Cordeiro Lobo;

Diogo Manuelda Silva Malhado.

Procedeu-se à eleição por sufrágio secreto dos vogais da Junta de Freguesia, tendo-se
apurado o seguinte resultado:

Lista 'A': 2 votos; Abstenções (votos em branco):/ ; Votos nulos:/ .

Foi, assim, eleita, por maioria, a lista proposta pelo Presidente, procedendo-se de imediato à

assinatura de aceitação e posse dos membros da Junta de Freguesia, firmada na presente ata:

Susnrun Sonn Bnlro ons NrvEs lMais Lisboal
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MRnrruR oe on StvR Prrueoo oR CosrR FtourrREoo [Mats Ltsboa]
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Dtoco MR¡¡uel oR S¡r-vR MRr-HRoo

Assinatura: o.

O Presidente a todos declarou investidos nas suas funçoes.

Passando ao ponto ll. da ordem dos trabalhos, o Presidente chamou os quatro eleitos

seguintes da lista da coligaçäo Mais Lisboa que recompöem a Assembleia de Freguesia após a
formação do órgão executivo da Freguesia, nos termos do disposto no n.0 5 do artigo 9.0 da já

referida Lei, cujas identidade e legitimidade foram verificadas e de seguida assinam a aceitaçäo:

[Mars Lrsboal Jono Luis Ouvern¡ Cnuz, portador do cartäo de cidadão com ld, civil
n.o 15977142

Assinatura: 2oA" c[ e¿

lMais Lisboal Peono Jonce oR CosrR lstoono, portador do cartão de cidadäo com ld. civil
n.o 08145896

Assinatura:

r
[Mals llsboa] Cnnu Susnrun Goues MRnrus CoRRrn, portadora do cartão de cidadão

com ld. civil n.o 11484680

ÊI*Assinatura:

[Mars Lrsôoa]Pnu oR PERnRA, portador do cartäo de cidadão com ld

civil n.o

Assinatura:

O Presidente a todos declarou investidos nas suas funçÕes.

Entrando no ponto lll da ordem dos trabalhos, o Presidente, no silêncio do Regimento,

colocou à consideração da Assembleia se a eleiçäo dos membros da mesa deveria ser efetuada
por lista, Obtido consenso na matéria, o Presidente convidou os membros da Assembleia a

apresentarem listas, tendo sido proposta pelo grupo político da coligaçäo Mais Lisboa a única lista

apresentada que se designou de Lista 'A':

Presidente: Snmon¡ Pnum Fennernl on Stv¡Alves;
1.0 Secretário: Víron Mn¡ruel C¡nooso Fonr¡ren;

2.0 Secretário: Peono Jonoe oR CosrR lsroono.

Procedeu-se à eleição por sufrágio secreto dos membros da mesa da Assembleia de

Freguesia, tendo-se apurado o seguinte resultado:

Lista 'A': // votos; Abstenções (votos em branco): Z ; Votos nulos: /.
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Foi, assim, eleita, por maioria, a lista única proposta, procedendo-se de imediato à assinatura
de aceitação e posse dos membros da Mesa, firmada na presente ata:

Snllonn ERREIRA DA fuves - Presidente

Assinatu ol-
Víron Mn¡r r0

Assin

PEoRo Cosrn - Segundo secretário

Assinatura:

0s eleitos assumiram de imediato as funçÕes em que ficam investidos, tomando o Presidente
da Junta de Freguesia o seu lugar na respetiva bancada junto com os vogais deste órgã0.

A Presidente da Assembleia de Freguesia, declarando entrar-se no lV. e último ponto da
ordem dos trabalhos, deu a palavra, sucessivamente, aos grupos políticos representados na
Assembleia que o desejaram, tendo também usado da palavra na sua qualidade de presidente da
Assembleia de Freguesia, e finalmente ao presidente da Junta de Freguesia.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi pelo primeiro secretário lida em voz alta na
presença de todos, aprovada por unanimidade e vai assinada por quem a elaborou e pela
Presidente, a qual deu por encerrados os trabalhos desta primeira reuniäo da Assembleia de
Freguesia da Ajuda do mandato 2021-2025.
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